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Desde 2001 oferecendo soluções em treinamento e 
desenvolvimento corporativo diferenciadas e inovadoras.

UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SOLUÇÕES SOB 
MEDIDA EM DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO, EMPRESARIAL E 

PESSOAL.

A Ellite atua com o que há de melhor no mercado em metodologias e literatura 
corporativa. Com desenvolvimento de competências e ferramentas projetadas 

para atender, com máxima eficiência, as demandas organizacionais em 
desenvolvimento empresarial e pessoal.
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A ESTRATÉGIA DE UM LÍDER

Em 2016 a Ellite Consultoria lançou o curso a ESTRATÉGIA DE UM LÍDER um programa
de treinamento vivencial para líderes exclusivo.

OBJETIVO:

Desenvolver equipe de líderes vivenciando o dia a dia de forma prática, juntando o
aprendizado com diversão.

NESSE TREINAMENTO SERÁ POSSÍVEL:

 Ampliar visão, valores e a busca da missão;

 Ampliar resultados a partir do aprendizado da estratégia;

 Criatividade, atendimento e comunicação;

 Transformar comportamentos em resultados no dia a dia.

Esse programa é realizado nas dependências do BETO CARRERO WORLD e
tem a duração de 4 dias, sendo 2 dias de atividades em sala e 2 dias de
vivencia no parque, onde os participantes podem testar a teoria em
atividades práticas dentro do parque.
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 Integração apresentação do grupo;
 Storytelling;
 A História de Beto Carrero / Legado
 Os 3P´s da Excelência
 Liderança Servidora
 Atividades em sala (Dinâmicas em grupo)

Atividades em sala.
Storytelling para integrar as pessoas no ambiente que vamos viver, contando a
história do parque e já trabalhando a história de cada participante. Em seguida
conhecer a história do Beto Carrero como líder e trabalhar a importância do
líder estar em sintonia com a missão da empresa e equipe juntamente com o
conteúdo dos 3P´s (Produto, Processo e Pessoas) e a parte de liderança
servidora mostrando o conceito da pirâmide invertida utilizada no parque.

DESAFIO

 Atividades práticas em grupo no parque, vivenciando
todo o aprendizado em sala, passada no Dia 1.

 SHOW UM SONHO DO COWBOY

Iniciamos em sala, para alinhamento e divisão das equipes para o desafio no parque. Esse dia é
100% vivencial, com atividades onde as equipes vivenciarão momentos de estratégias,
administração do tempo, pressão, humanização e liderança. Terão que criar uma estratégia
para cumprirem as atividades. Encerramos o dia em sala para uma avaliação do dia.

Obs.: atividades são acompanhadas por monitores da Ellite, dentro das normas de segurança
do ambiente.
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 Missão, Visão e Valores.
 Gestão de prioridade
 Análise SWOT.

Atividades em sala.
Vamos trabalhar com os temas sugeridos e em paralelo com a atividade do dia
anterior. Nesse dia temos um almoço com show, onde também discutiremos a
liderança que vivenciarão no show.

Nesse dia encerramos o conteúdo do curso.

VIVÊNCIA COMO CLIENTE NO PARQUE

Dia “livre”, nesse dia vamos nos divertir, passar o dia no parque como clientes e vendo na
prática tudo que vimos em sala.

Para grupos fechados o conteúdo pode passar por ajustes conforme a necessidade da empresa.
Consulte.
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 FACILITADOR: MASTER COACH FERNANDO MORA
 Equipe de apoio para organização e atividade de grupos no parque;
 Materiais do conteúdo (testes, mapa do jogo, crachá);
 Kit Ellite – (Camisetas, Squeeze, blocos de anotações, canetas);
 Ingressos de acesso ao parque;
 Show – Sonho de um Cowboy;
 Almoço Sábado com show Excalibur ;
 Almoço quinta e sexta– no restaurante dentro do parque;
 Coffe break.

LOGÍSTICA / HOSPEDAGEM:

 HOSPEDAGEM: em quarto duplo (04 diárias - QUARTA A DOMINGO);
 LOGÍSTICA: Transfer (Hotel/Parque – Parque/Hotel).

NÃO INCLUSO NO VALOR:

 LOGÍSTICA – Transporte aéreo ou terrestre até o Penha/SC;
 TRANSFER - Aeroporto Hotel / Hotel Aeroporto;
 REFEIÇÕES - almoço DOMINGO e jantares, ou qualquer refeição fora dos
horários e programação do treinamento.
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CERTIFICAÇÃO:

>> FACILITADOR:

FERNANDO MORA
(MASTER COACH TRAINER)

• Diretor Fundador Ellite Consultoria;

• Administrador de Empresas ênfase em Marketing – (UNIP – Universidade Paulista);

• Master Executive Coach - (IBC- Instituto Brasileiro de Coaching);

• Master Trainer – (CAC – Center For Advanced Coaching);

• GLOBAL MEMBER – (IACT – INTERNATIONAL ALLIANCE COACHING TRAINING

• Facilitador Metodologia Andragógica – (UNISABIN – Universidade Corporativa);

• Trainer Comportamental - (IFT – Instituto Formação de Treinadores);

• Analista Comportamental – (GCC – Global Coaching Community);

• Formação de Multiplicadores – (Integração Escola de Negócios);

• Formação em Metodologia Andragógica - (SPEE);

• Formação a Estratégia da Magia Disney – (ABTD/Disney Institute);

• Idealizador da A ESTRATÉGIA DE UM LÍDER – (Beto Carrero World).
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